
TIP !
kali breer 
maandel ijks 
uw ph meter

DIOX FORTE
HOE WERKT DIOX FORTE? 
Diox Forte reageert door oxidatie, waarbij het zelf verdwijnt 
uit het water en er enkel een kleine hoeveelheid keukenzout 
achterblijft.
Diox Forte tast de eiwitten en de vetten van de celwand aan, 
waardoor de celademhaling belemmerd wordt en de cel 
explodeert.

WAT DOET DIOX FORTE TEGEN DE BIOFILM? 
De biofi lm is een slijmerige massa die in een leidingsysteem 
wordt opgebouwd. Hierin mengen zich mineralen, medicijnen, 
vaccins,…. Deze laag wordt hard en is een ideale schuil- en 
broedplaats voor kiemen, die van hieruit het water continu 
blijven besmetten. Door het sterk indringend vermogen en 
de kleine afmeting van het chloordioxide molecule is die in 
staat om diep in de fi jne kanaaltjes van de biofi lm door te 
dringen. Kiemen worden gedood en de biofi lm wordt in zijn 
geheel verwijderd.

WAT DOET DIOX FORTE TEGEN ALGEN? 
Diox Forte oxideert zwevende algen deeltjes en doet deze 
afgedode cellen samenklitten. Dit zorgt voor helder water.

IS ER RESISTENTIE MOGELIJK TEGEN DIOX FORTE? 
Er is nog geen enkele resistentie gevonden tegen 
Chloordioxide (dit in tegenstelling tot bv chloor). Diox Forte 
dringt tot in de cel en doet de cel van binnenuit exploderen. 
Het is een zeer krachtig product met een verwaarloosbare, 
kleine, onschadelijke restfractie.

WAT IS DE DOSERING VAN DIOX FORTE? 
We hebben 2 formulaties, de 4500 ppm en de 7500 ppm. 
Dit zorgt ervoor dat we voor iedere situatie een aangepast 
product kunnen leveren. In de meeste situaties wordt als 
volgt gewerkt:
1. De reinigingsfase: gedurende deze periode gebruiken we 
Diox Forte 7500 ppm om de biofi lm sneller, op een gecontro-
leerde manier te verwijderen.
2. De onderhoudsfase: éénmaal de biofi lm verwijderd is, 
gebruiken we Diox Forte 4500 ppm om de vorming van 
nieuwe fi lm te vermijden en een optimale kwaliteit te verze-
keren aan een lage dosering.
Door de combinatie van beide produkten, bent u zeker dat de 
biofi lm op een snelle manier wordt verwijderd en dat u op een 
economisch verantwoorde manier uw waterkwaliteit bewaakt.

WAARVOOR KAN DIOX FORTE GEBRUIKT WORDEN? 
Waterdesinfectie, geurcontrole, irrigatiewater, groenten en 
fruit sector. ….

DOSEERUNIT DIOX 
Doseerunit DioxForte Pomp met speciale pakkings om DIOX 
FORTE te doseren.
Verschillende aansluitingen mogelijk. 3/4“ leiding - 1” leiding 
- 1 ¼” leiding 1- .5” leiding - 2” leiding

LOGIN WEBSITE  
Nog geen login?
Vraag er gerust één aan, wij bezorgen dan via mail uw gege-
vens om via de website te bestellen. Diox Forte oxideert zwevende algen deeltjes en doet deze 

afgedode cellen samenklitten. Dit zorgt voor helder water.
vens om via de website te bestellen.

SMART WEBDEAL
Wist u dat wij om de 14 dagen 
van vrijdag tot zondag een 
webdeal lanceren ?  
Schrijf u nu in en u ontvangt de 
webdeal in uw 
mailbox.

UW PARTNER VOOR VEEHOUDERIJPRODUCTEN

 VARKENSHOUDERIJ  - WATERBEHANDELING - KRAAMHOKMANAGEMENT

WWW.AGROLOGIC.BE
Menensesteenweg 305A  -  8940 Wervik  -  T: 056 23 67 41  -  info@agrologic.be
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KIEMVRIJ WATER
CID 2000 AQUA
Cid 2000 aqua verwijdert zowel kalk, proteine en vettige 
aanslag in de leidingen. Door zijn unieke samenstelling biedt 
het u bovendien de beste garantie op kiemvrij water. 
Cid 2000 aqua werd getest aan de Universiteit van Arkansas 
(US) door Prof. Susan Watkins en kwam uit deze testen met 
andere waterstofperoxides, uit als beste waterontsmetter aan 
een zeer lage dosering. 
Cid 2000 aqua mag gebruikt 
worden terwijl er dieren in de 
stal zitten, gezien het over 
een PT4 en een PT5 erkenning 
beschikt. Cid 2000 aqua is 
zeer geschikt om in te zetten 
bij een Clostridium besmetting 
in het water. 

Dat water belangrijk is in de varkenshouderij is al lang geen geheim meer. Kwalitatief hoogwaardig drinkwater speelt 
een cruciale rol in een gezonde en effi  ciënte varkensproductie.

Er is een enorme waaier in types water. Agro Logic gaat hierin bedrijfsspecifi ek te werk. De kwaliteit kan dalen door de 
microbiologische, fysische en chemische factoren.
Er kan zich een probleem voordoen in de drinkwaterleiding door de vorming van een biofi lm. Het binnenkomende water 
kan een groot aantal bacteriën met zich meebrengen. Door middel van wateranalyses en een bezoek ter plaatse, bieden 
wij een geschikte oplossing voor uw bedrijf.

Voor betere productieresultaten in de kraamhokken en de biggenbatterijen kan men het drinkwater aanzuren.
De voederopname van gespeende biggen is recht evenredig gerelateerd aan de wateropname. Wanneer de biggen 
20% minder water opnemen, zal de voederopname ook 20% dalen. Het is dan ook belangrijk dat de smaak van het 
water goed is. Het is beter te kiezen voor een samenstelling van meerdere organische zuren met een buff erend eff ect. 
De gunstige werking van organische zuren is een gevolg van hun eff ect op het maagdarmstelsel. pHdaling leidt tot de 
bevordering van positieve lactobacillen en het onderdrukken van negatieve enterobacteriaceae. Hoe jonger de dieren, 
des te groter het eff ect. Bovendien hebben zuren een gunstig eff ect op de vertering, waardoor de voederconversie 
verbetert en er minder eiwitten beschikbaar zijn in de dikke darm, dit heeft een gunstig eff ect in oa de bestrijding tegen 
Salmonella.

AANZUREN

ACS COMPLETE
ACS complete is een uniek zuur, samengesteld uit organische 
zuren, etherische oliën en aangerijkt met boterzuur. Voor het 
behalen van optimaal rendement op een varkensbedrijf is een 
goede start van cruciaal belang. De eerste levensweken van 
een big zijn hierin van het allergrootste belang. 
Eens geboren, zorgen we ervoor dat de biggen optimaal 
ondersteund worden. Het beschikken over voldoende zeugen-
melk is noodzakelijk om ze optimaal te doen groeien. ACS 
Complete zorgt voor een optimale drinkwaterkwaliteit waar-
door de zeug meer drinkt en zo meer melk produceert. Meer 
melk resulteert in zwaardere biggen bij spenen.

We blijven ACS Complete ook geven aan de biggen in de 
batterijperiode, dit is belangrijk om oa speendiarree tegen te 
gaan. De essentiële oliën versterken de werking van de zuren 
en het boterzuur stimuleert de groei en de hechting van oa 
de lactobacillen, bovendien zorgt boterzuur voor een betere 
groei en herstel  van de darmwand (darmvilli). De gemiddelde 
dagelijkse groei wordt bevorderd en de productiecyclus aldus 
verkort. Het gebruikte boterzuur in ACS Complete is een 
combinatie van mono en triglyceriden met glycerol vereste-
ring, daardoor blijft deze vorm actief tot in de dunne darm

ACS OLIGO
ACS Oligo is een vloeibaar voederadditief verrijkt met 
koper en zink. Het zorgt voor zuiver drinkwater en verbe-
terde produktieresultaten. Algemeen is er sprake van een 
betere werking van de darmfl ora (reductie en of preventie van 
Salmonella; E coli; ….) Door de hoge concentratie van zuren 
is de dosering van ACS Oligo laag in vergelijking met andere 
zuren, wat al direct een grote besparing oplevert. Door de 
specifi eke, gebuff erde formule is het product toch zeer veilig 
in gebruik en is er geen risico op algenvorming. 
Een continu gebruik van ACS Oligo geeft u de zekerheid op 
een kiemvrij drinkwater dat bovendien zorgt voor een betere 
groei!
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We blijven ACS Complete ook geven aan de biggen in de 
batterijperiode, dit is belangrijk om oa speendiarree tegen te 
gaan. De essentiële oliën versterken de werking van de zuren 
en het boterzuur stimuleert de groei en de hechting van oa 
de lactobacillen, bovendien zorgt boterzuur voor een betere 
groei en herstel  van de darmwand (darmvilli). De gemiddelde 
dagelijkse groei wordt bevorderd en de productiecyclus aldus 
verkort. Het gebruikte boterzuur in ACS Complete is een 
combinatie van mono en triglyceriden met glycerol vereste-
ring, daardoor blijft deze vorm actief tot in de dunne darm

groei!

BIGGENBEHANDELING

BIGGENBEHANDELKAR
• hoogte kar: 87 cm
• draaiend plateau 80 cm x 50 cm
• plateau voor krat 62 cm x 50 cm, kan aan beide kanten 

bevestigd worden
• 4 stopcontacten onderaan bevestigd
• verlengkabel van 35 meter
• 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met rem
• onderplateau en tussenplateau

Op deze kar kunnen verschillende hulpstukken 
gemonteerd worden: oormerkmachine,staartcoupeerder, 
automatisch injecteersysteem en orale doseerder.

AUTOMATISCH INJECTEERSYSTEEM EN ORALE DOSEERDER
• 1ml of 2ml, instelbaar per 0.05ml
• 1 tot 3 systemen monteerbaar
• oraal of injectie
• doseren uit fl es ( 3 verschillende maten)
• doseren via baxterzak (1ml of 2ml)
• injectiesysteem met of zonder Sterimatic

(naald- ontsmetting)

STAARTCOUPEERDER 

• staartcoupeerder met V mes
• 100Watt

OORMERKMACHINE
Effi  ciënt toedienen van de eerste behandelingen bij uw biggen! 
• ergonomisch design: geen belasting voor polsen en gewrichten 
• tijdbesparende oplossing
• stand- alone: geen andere toebehoren nodig
• gebruiksvriendelijk en veilig 
• big-vriendelijk: betere positionering van het merk in het oor
• veilig en betrouwbaar dankzij de gepatenteerde strips
• onderhoudsarm en duurzaam 
De merkomatic werkt op elektriciteit en zowel met ronde als met vierkante oornum-
mers.  Door het losduwen van de oormerken i.p.v. lossnijden, is er geen kans op 
scherpe randen.

Effi  ciënt toedienen van de eerste behandelingen bij uw biggen! 
ergonomisch design: geen belasting voor polsen en gewrichten 

BIGGENWEGER
Beschikbaar in open en gesloten model

LED ARMATUUR MET LAMP
in polycarbonaat

TANDENSLIJPER
electrisch of op batterij

mers.  Door het losduwen van de oormerken i.p.v. lossnijden, is er geen kans op 

LED ARMATUUR MET LAMPLED ARMATUUR MET LAMP

Clean pipelines make 
healthy lifelines.

Cid 2000 Aqua
De kracht van O

2
 en aanzuring 

 Verwijdert biofilm

 Verwijdert kalkaanslag

 Ontsmet het water

 Doeltreffend tot aan het einde van de drinkwaterleiding

LED ARMATUUR MET LAMP
in polycarbonaat

TANDENSLIJPER
electrisch of op batterij

LED ARMATUUR MET LAMPLED ARMATUUR MET LAMPLED ARMATUUR MET LAMP
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REINIGEN EN ONTSMETTEN

Nadat de dieren de stallen hebben verlaten, is het tijd om het reinigingsprotocol te starten.  
Hoe eerder u hiermee begint, hoe beter.  Mest is gemakkelijker te verwijderen als het nog 
vochtig is en hoe langer gereinigde stallen leeg staan, vooraleer nieuwe dieren ze betreden, 
hoe beter.  Zeer weinig bacteriën en virussen kunnen namelijk langdurige droogte zonder 
de aanwezigheid van organisch materiaal overleven.  Sommige micro organismen kunnen 
in een droge omgeving echter tot 60 dagen blijven overleven als er organisch materiaal is 
achtergebleven. Daarom is het heel belangrijk om te reinigen. Na het reinigen kunt u aan 
de ontsmetting beginnen.

STREPTOCOCCEN PROTOCOL       

1. Grof vuil verwijderen uit de kraamstallen
2. Kraamstal inschuimen met Kenosan
3. Kraamstal ontsmetten met Virocid
4. Zeugen buiten de kraamstal wassen met Kenopro shampoo
5. Uiers van de zeugen insprayen met Jodocare spray (van 5 dagen voor het 
     werpen tot 3 dagen na het werpen)
6. Nestplaatsen ontsmetten met Streptoclean, juist voor het werpen
7. Nestplaats instrooien met Actilith

KENOSAN
Reiniger met sterk schuimende werking aan een lage concen-
tratie.  Doeltreff end en goedkoop in gebruik!  0.5% tot 1.5%  
(schuimlans op 3)
Deze allerbeste schuimreiniger heeft extra schuim-en kleef-
kracht, is niet corrosief en mag dus zonder risico op alle 
materialen gebruikt worden.  De kwalitatief hoogstaande 
formule garandeert een uniek reinigingsresultaat in de moei-
lijkste omstandigheden.

VIROCID
Het krachtigste ontsmettingsmiddel met bewezen werking!
Dankzij een uitgekiende formulatie kan Virocid aan zeer lage 
doseringen worden toegepast, 0.5% (schuimlans op 1). Dit 
kan zowel toegepast worden met sprayer, schuimlans of fog 
apparaat.
VIrocid heeft zijn doeltreff endheid in preventie van ziektes 
en bij ziekte uitbraken reeds jaren bewezen, op eenvoudige 
aanvraag kunnen wij u de 93! labo analyses op bacteriën, 
virussen, schimmels bezorgen.

KENOPRO
Kenopro is een reinigende en huidverzorgende dier sham-
poo. Speciaal geformuleerd om zeugen voor te bereiden op 
het werpen.  De shampoo reinigt niet alleen maar heeft ook 
een desinfecterende werking, zonder dat irritatie veroorzaakt 
wordt.  Huidverzorgende bestanddelen werden toegevoegd.  
Zij zorgen voor een optimale huidconditie.  Kenopro is ook 
ideaal om te gebruiken net voor een schurft behandeling.  
AANWENDING: 
Met een sprayer: vernevel een 2% oplossing op het dier en 
laat inwerken gedurende 10 tot 20 minuten, spoel daarna met 
schoon water of onder druk (ongeveer 60 bar)
Manueel: vul een emmer met lauw water met 200 ml KenoproJODOCARE SPRAY 

Jodocare spray is een erkend 
verzorgingsmiddel met een bewe-
zen werking tegen streptococcen. 
De aanwezige streptococcen 
worden afgedood. Bovendien 
herstelt de huid en verbetert het 
de huidconditie. Het vermijdt de 
overdracht van kiemen.  

STREPTOCLEAN 
Streptoclean is een middel op basis van jodium om de 
kraamstal in te nevelen.  Het is specifi ek ontwikkeld voor 
de voorkoming van streptococceninfecties.  De gebruiks-
concentratie is 1%. Jodocare spray en Streptoclean worden 
gebruikt indien er extra maatregelen moeten worden geno-
men tegen streptococcen.

ACTILITH 
Actilith heeft het hoogst ‘drogend’ 
eff ect bij de laagste gebruiks-
hoeveelheid.

MOBIELE SCHUIMMOBIEL IN INOX. 
Dit toestel is zeer eenvoudig te bedienen. In 1 beweging kan men kiezen tussen inweken, ontsmetten of spoelen. Het 
inschuimen kan gebeuren met of zonder perslucht. Met perslucht bekomt men een zeer mooie schuimige massa die goed 
blijft kleven. Bovendien is het verbruik van het inweekprodukt/ontsmettingsprodukt beter gecontroleerd. 
Hogedrukslang aanwezig van 1.5 meter om te monteren tussen de hogedrukreiniger en de schuimmobiel.

Reiniger met sterk schuimende werking aan een lage concen- Het krachtigste ontsmettingsmiddel met bewezen werking! Kenopro is een reinigende en huidverzorgende dier sham-

aanvraag kunnen wij u de 93! labo analyses op bacteriën, 
virussen, schimmels bezorgen.

JODOCARE SPRAY 
Jodocare spray is een erkend 
verzorgingsmiddel met een bewe-
zen werking tegen streptococcen. 
De aanwezige streptococcen 
worden afgedood. Bovendien 

Actilith heeft het hoogst ‘drogend’ 

DRACHTDIAGNOSE

hoeveelheid.

FARMSUIT
• De Farmsuit geschikt voor mannen en vrouwen bestaat uit 

60 % katoen en 40 % polyester.
• De overall heeft een opvangcapaciteit van 16 draag-uur 

en de geuren komen pas vrij in de wasmachine en worden 
met het waswater weggevoerd. 

• Na een wasbeurt werkt de overall weer optimaal. 
• De overall laat geen geur door, voert warmte en zweet 

snel af. De stof is dun, soepel, zacht en heeft een licht 
draagcomfort.

• De kap sluit naadloos aan zonder knellen en is makkelijk 
af te stellen.

• Functioneel in gebruik door afsluitbare opbergvakjes. 
• De overall heeft een frisse moderne look door het contrast-

kleurig neon-geel stiksel.
• Verkrijgbaar vanaf maat XS t/m XXXL. 
• Wasvoorschriften: Farmsuit kan op 60 graden gewassen 

worden. 
• Maak geen gebruik van wasverzachters, chloorbleek-

middelen, chemisch reinigen, strijken en gebruik geen 
wasdroger. Gewoon wassen is voldoende.

ECHOSCAN
Scanner van Europese makelij met sectoriële sonde 
(4mhz). 
Deze hoogkwalitatieve scanner beschikt over alle 
gangbare functies 
(aanpasbare zoom, diepte, helderheid). 
U kan ook beelden vastzetten, opslaan, meten. .... 

I SCAN 
• Draadloze scanner  
• De sonde zelf dient als 
   wifi  station
• 3u onafgebroken scannen

KLEDIJ
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DIERVRIENDELIJKE EUTHANASIE MET ANOXIA

ANOXIA
Diervriendelijke euthanasie met Anoxia.
Hiervoor zijn twee factoren doorslaggevend: Snelheid en het 
voorkomen van verstikking.

De unieke technologie van Anoxia vult een box met hoge 
kwaliteit schuim.  Binnen enkele seconden verlaagt dit de 
concentratie zuurstof van 20.9 naar minder dan 2 procent.  
Hierdoor raken de behandelde dieren eff ectief en pijnloos 
bewusteloos.

Met het speciale hoog-expansief schuim garandeert Anoxia 
dat 95-98 procent van de schuimbellen minimaal 15 milli-
meter groot zijn.  Deze grootte zorgt ervoor dat dieren niet 
stikken door het schuim of door vocht, maar bedwelmd 
worden.
De innovatieve Anoxia technologie is ontwikkeld en uitgebreid 
getest door wetenschappers.

Hiervoor zijn twee factoren doorslaggevend: Snelheid en het 

De unieke technologie van Anoxia vult een box met hoge 
kwaliteit schuim.  Binnen enkele seconden verlaagt dit de 
concentratie zuurstof van 20.9 naar minder dan 2 procent.  
Hierdoor raken de behandelde dieren eff ectief en pijnloos 

Met het speciale hoog-expansief schuim garandeert Anoxia 
dat 95-98 procent van de schuimbellen minimaal 15 milli-
meter groot zijn.  Deze grootte zorgt ervoor dat dieren niet 
stikken door het schuim of door vocht, maar bedwelmd 

De innovatieve Anoxia technologie is ontwikkeld en uitgebreid 
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Wettelijke regels euthanasie
In EU-lidstaten is Richtlijn 1099/2009 van kracht voor het euthanaseren van dieren. Dat houdt de volgende 
verplichtingen in:
•  de veehouder is verantwoordelijk voor alle noodzakelijke maatregelen om een dier in een noodgeval  

te euthanaseren;
•  voor het dierenwelzijn dient de veehouder alle vermijdbare pijn, stress en lijden te voorkomen;
•  tijdens het proces moet de bedwelming worden voortgezet tot de dood intreedt, onder supervisie en controle 

van de veehouder, op basis van een standaard werkwijze en met voldoende professionele vakbekwaamheid.

Voor diervriendelijke euthanasie zijn twee factoren doorslaggevend: snelheid en het 
voorkomen van verstikking.

Snelheid
De unieke technologie van Anoxia 
vult een box met hoge kwaliteit 
schuim. Binnen enkele seconden 
verlaagt dit de concentratie 
zuurstof van 20,9 naar minder 
dan 2 procent. Hierdoor raken de 
behandelde dieren effectief en 
pijnloos bewusteloos.

Voorkomen van verstikking
Met het speciale hoog-expansief 
schuim garandeert Anoxia dat  
95-98 procent van de schuim-
bellen minimaal 15 millimeter groot 
zijn. Deze grootte zorgt ervoor dat 
dieren niet stikken door het schuim 
of door vocht.

Getest
De innovatieve Anoxia technologie 
is ontwikkeld en uitgebreid getest 
door wetenschappers. Onder- 
dompeling in het speciale schuim, 
dat is gevuld met 99% zuivere 
stikstof, leidt snel tot bewusteloos-
heid - zonder dat de dieren er iets 
van merken - en na enkele minuten 
tot een pijnloze dood.

Diervriendelijke euthanasie, met Anoxia
Waar dieren leven, gaan dieren dood. Op elk bedrijf zijn er dieren die te zwak zijn om te 
overleven. Om onnodig lijden te voorkomen en om de vitaliteit van uw koppel te bewaken, 
is het belangrijk om deze dieren op een verantwoorde manier te euthanaseren. Daarmee  
verbetert u de gezondheidsstatus op uw bedrijf en werkt u binnen de wettelijke regels.

selectie 

Met de Anoxia 
beslisondersteuner maakt u 
de afweging om wel of niet 

te euthanaseren.

uitvoering 

Anoxia apparatuur om 
euthanasie verantwoord en 
met respect voor het dier uit 

te voeren.

training 

Ondersteuning en training 
van varkenshouders 

en dierenartsen 
door Anoxia.

De unieke schuimtechnologie van Anoxia

321
Betere zorg voor uw dieren in 3 stappen
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heid - zonder dat de dieren er iets 
van merken - en na enkele minuten 
tot een pijnloze dood.

Diervriendelijke euthanasie, met Anoxia
Waar dieren leven, gaan dieren dood. Op elk bedrijf zijn er dieren die te zwak zijn om te 
overleven. Om onnodig lijden te voorkomen en om de vitaliteit van uw koppel te bewaken, 
is het belangrijk om deze dieren op een verantwoorde manier te euthanaseren. Daarmee  
verbetert u de gezondheidsstatus op uw bedrijf en werkt u binnen de wettelijke regels.
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Beslishulp Anoxia

ORALE IJZERTOEDIENING

PLAYFEEDER COMPLEET
Speciaal ontworpen voederbak waardoor biggen zeer snel 
leren eten. (vanaf de 2e dag !!!) De bakjes kunnen in 2 stan-
den geplaatst worden volgens de leeftijd van de biggen 
en zorgt voor het optimaal benutten van het wroet gedrag 
van biggen. Deze bakjes kunnen gebruikt worden voor de 
opname van ijzerpoeder en voor de opname van prestarter.

Voederopname bij big-
gen wordt gestimuleerd 
door gebruik van playfeeder. 
Onderzoek van de universi-
teit van Utrecht (Nederland) 
heeft aangetoond dat de 
voederopname bij zuigende 
biggen verhoogd wordt 
door gebruik te maken van 
voeder systeem (playfeeder) 
die het exploratiegedrag 
van de biggen stimuleert. 
Het is algemeen aanvaard 
dat voldoende opname van 
biggenmeel gedurende de 
lactatie periode de produc-
tie resultaten van biggen na 
het spenen positief beïn-

vloedt. Het is echter ook zo dat de voederopname van biggen 
beperkt en erg variabel is. Daarom wordt gezocht naar syste-
men die de voederopname gedurende de lactatieperiode 
kunnen stimuleren. 

vloedt. Het is echter ook zo dat de voederopname van biggen 

HEMORAL 
• Zorgt voor een 100% volledige ijzervoorziening
• De biggen nemen de hoeveelheid ijzer op die ze nodig 

hebben 
• Eenvoudige en praktische toepassing 
• Geen verwondingen door injecties 
• Minder stress voor de biggen 

TOEPASSING:  

Hemoral wordt in 3 keer 
toegepast.  Indien 
bijvoorbeeld de worp 
op het einde van de 
week gebeurt, kan 
men de eerste maandag 
daarna reeds 1 maatbeker 
(ongeveer 40 g) Hemoral 
toedienen.  De eerstvol-
gende vrijdag nog een 
maatbeker en dan opnieuw 
de maandag nog eens 1 maatbeker.  Bij een worp van 12 
biggen, en gebruik van 3 maatbekers van 40 gram, wordt 
120 gram Hemoral gebruikt. Dus 10 gram per big.  
Verdelen op de vloer of in een playfeeder voederbak bij de 
plaats waar de biggen samenzitten.
Gewone voederbakken zijn niet geschikt voor biggen, omdat 
de randen te hoog zijn.
Hemoral vervangt volledig een ijzer injectie of andere 
ijzersupplementen.

KADAVERKOELING

Kadaverkoeling met verzwaarde koelgroep en gecoate 
verdamper. Het kadaverhuis is voorzien van een kanteldeur. 
Het deurmechanisme is volledig in inox vervaardigd. De 
panelen staan in mooi uitgeronde plinten op de vloer. Er kan 
in geen geval vocht onder de wand door lopen. Het geheel 
is zeer sterk geïsoleerd en mooi afgewerkt.

 PLAATSING 
Het geheel wordt door ons volledig kant en klaar geplaatst.

 AFMETINGEN 
Binnenafmetingen zijn 2,1 m breed en 1,2 m hoog. De diepte 
is variabel, naar keuze.

U wilt voor uw biggen graag een hygiënische en big-vriendelijke 
omgeving? U kan bij ons terecht zowel voor vloercoating als 
wandcoating. Slijtvastheid, reinigbaar en anti slip zijn voor u 
belangrijk.

Onze coating kan u zelf plaatsen met onze producten of u kan 
beroep doen op 1 van onze specialisten.

VARKENSPEELGOED

COATING
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